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ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΙΣΤΟΥ 

Η Μαξία Νηθνιάνπ Φξίζηνπ είλαη θάηνρνο πηπρίνπ (BSc) Civil Engineering θαζώο θαη δύν 

κεηαπηπρηαθώλ ηίηιωλ, Master (MSc) Civil Engineering θαη Μεηαπηπρηαθό Δίπιωκα ζηε 

Δηνίθεζε Επηρεηξήζεωλ (ΜΙΜ). 

Η θ. Φξίζηνπ εξγάδεηαη ζην Κέληξν Παξαγωγηθόηεηαο από ην 1988 ωο Λεηηνπξγόο 

Παξαγωγηθόηεηαο θαη από ην 2008 πξνΐζηαηαη ηνπ Τνκέα Παξαγωγηθόηεηα Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε ωο Αλώηεξε Λεηηνπξγόο Παξαγωγηθόηεηαο.   

Είρε εκπιαθεί ζην ζρεδηαζκό ηεο Εζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Παξαγωγηθόηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηωλ ζρεδίωλ δξάζεο γηα πινπνίεζε ηεο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2013. Σην πιαίζην ηεο Εζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Παξαγωγηθόηεηα αζρνιήζεθε κε ηε 

δηεύζπλζε έξγωλ όπωο ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα ζρέδηα ρνξεγηώλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2007 - 2013, ηελ πξνώζεζε ηεο κέηξεζεο ηεο 

παξαγωγηθόηεηαο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο (benchmarking) ζε επηρεηξήζεηο ηελ 

πεξίνδν 2013 - 2015, ηελ εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ παξαγωγηθόηεηα ηελ 

πεξίνδν 2009 - 2010 θαη ην έξγν ηεο ελζωκάηωζεο ηεο έλλνηαο ηεο παξαγωγηθόηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, κε θύξηα δξάζε ηνλ ζρνιηθό  Δηαγωληζκό «Η Παξαγωγηθόηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε» πνπ δηελεξγείηαη θάζε έηνο από ην 2008 ζηα ζρνιεία πξωηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια από ην 2008 αζρνιείηαη κε ηελ εηνηκαζία θαη 

παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ Παξαγωγηθόηεηαο Εξγαζίαο γηα ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη 

επί κέξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύεη ε  

Σηαηηζηηθή Υπεξεζία θαη ε Eurostast.  

Έρεη αζρνιεζεί κε ηε κειέηε δηαδηθαζηώλ θαη ηε κέηξεζε δεηθηώλ απόδνζεο ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο θαζώο θαη κε ηε δηεμαγωγή πξωηνγελνύο θαη 

δεπηεξνγελνύο έξεπλαο ζε ζέκαηα δηεύζπλζεο επηρεηξήζεωλ π.ρ. «Δηεξεύλεζε ηεο 

πξνζθνξάο ηωλ ζπζηεκάηωλ ISO 9000 ζηελ επηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία, «Study of the 

National Quality Awards in the Middle East Region».  

Είλαη κέινο ηεο νκάδαο Σηξαηεγηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ ΚΕΠΑ θαη Πξόεδξνο ηεο 

εζωηεξηθήο Επηηξνπήο Δηαγωληζκώλ γηα αλάζεζε Δεκνζίωλ Σπκβάζεωλ ηνπ ΚΕΠΑ.  

Σπκκεηείρε ζε πιεζώξα ηνπηθώλ θαη δηεζλώλ ζεκηλαξίωλ, ζπλεδξίωλ θαη εξγαζηεξίωλ, 

ζε ζέκαηα ηεο  αξκνδηόηεηάο ηεο  όπωο κέηξεζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο, δεμηόηεηεο γηα 

βειηίωζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη αλάπηπμε, αληηζηνίρεζε 

δεμηνηήηωλ θαη ζέζεωλ εξγαζίαο αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο, ζηξαηεγηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο, κεζνδνινγίεο έξεπλαο, αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ (Process 

Reengineering), επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο,   Δηεύζπλζε Οιηθήο Πνηόηεηαο, 

εθαξκνγή θαη ηεθκεξίωζε ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 9000,  ζεκηλάξηα γηα 

εζωηεξηθνύο θαη επηθεθαιείο αμηνινγεηέο ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 9000 

(ISO 9000 Internal Auditor Course θαη ISO 9000 Lead Auditor Course), απηναμηνιόγεζε 

κε βάζε ην κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο ηνπ EFQM.   


